TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày15 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ DU HỌC TIẾNG ANH TẠI PHILIPPINES 2019
"International Summer Study Camp - ISSC 2019"
I. THÔNG TIN CHUNG:
 Đơn vị tổ chức: Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
 Nơi đến du học: Thành phố Cebu - Philippines
 Thời gian: 29/06 - 07/07/2019 (1 tuần)
 Đối tượng tham gia: Sinh viên TTHTĐTQT và Tất cả các đối tượng HS-SV có quan tâm.
II. NỘI DUNG TRẠI HÈ:
Học tiếng Anh tập trung tại môi trường 100% giao tiếp tiếng Anh.
 100% giảng viên tiếng Anh
 Chương trình học thực tế, đẩy mạnh giao tiếp
 Làm việc workshop cùng nhau suốt trong quá trình học
 Cam kết sự phát triển vượt bậc về trình độ giao tiếp tiếng Anh sau trại hè
Tham quan học tập thực tế tại các công ty, tập đoàn quốc tế
Tham quan du lịch, tìm hiểu văn hóa và đất nước Philippines
Cấp chứng nhận tham gia học tập tại Philippines
Chương trình trại hè thiết kế linh hoạt, hấp dẫn và đa dạng hoạt động:
 Buổi sáng: Học tiếng Anh tại trường
 Buổi chiều: Học tiếng Anh thực tế thông qua hoạt động
 Cuối tuần: Du lịch
(Vui lòng xem chương trình chi tiết đính kèm phía dưới file này)
III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ THAM GIA:
Tuân thủ theo Quy định và chương trình của BTC
Tiếng Anh được yêu cầu sử dụng hoàn toàn trong suốt chương trình trại hè
Phải có sự đồng ý của Phụ huynh vào đơn đăng ký tham gia
Passport phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng
Đọc và nắm rõ nội dung chương trình được công bố (Đính kèm)

IV. CHI PHÍ: 28.000.000 VNĐ/ Sinh viên (Trọn gói 1 tuần) (1.200 USD/Pax)
 Chi phí trọn gói bao gồm:
Vé máy bay khứ hồi (Bao gồm 15kg hành lý ký gửi + 7kg xách tay).
Học phí
Nơi lưu trú: Khách sạn & Resort
Các bữa ăn chính trong ngày
Chi phí tour du lịch các nơi
Bảo hiểm
Xe đưa đón di chuyển suốt chương trình
* Lưu ý:
- Đây là giá trọn gói bao gồm vé máy bay ở thời điểm hiện tại. Để tránh trường hợp vé máy bay có
thể tăng khi cận ngày, SV có nhu cầu vui lòng đăng ký và đóng tiền cọc giữ vé trước ngày
20/4/2019
- Sinh viên TTHTĐTQT được hỗ trợ 1.000.000 VNĐ/SV khi đăng ký tham gia trại hè
V. ĐĂNG KÝ THAM GIA:
Thời gian đăng ký: 28/03 - 28/05/2019
Cách thức đăng ký:
 SV đăng ký thông tin vào link: http://bit.do/eMTrE

hoặc Scan QR

 Nộp đơn tham gia có chữ ký xác nhận của phụ huynh (Mẫu đính kèm)
 Nộp đơn và đóng tiền cho Ms. Nga (Phòng A1- 406) trong thời hạn đăng ký
nêu trên.
 Thời gian đăng ký và đóng tiền: 28/03 -28/05/2019. Sinh viên có thể đóng
tiền 1 lần hoặc theo 2 đợt như sau:
- Đợt 1: 400 USD đóng trước ngày 20/4 (Đặt chỗ vé máy bay và dịch vụ
tại Philippines)
- Đợt 2: 800 USD đóng trước ngày 1/6/2019
- Sinh viên đăng ký sau ngày 20/4 phải đóng phí đầy đủ 1 lần.

VI. ĐIỀU KHOẢN HOÃN, HỦY.
1. Trường hợp hủy chương trình do bên A (Người tham gia):
 Nếu báo hủy ngay sau khi đăng ký đóng tiền, Bên A được hoàn lại 70% chi phí trọn gói.
 Nếu báo hủy trước ngày 20/04/2019, Bên A được hoàn lại 50% chi phí trọn gói.
 Nếu báo hủy sau ngày 30/05/2019, Bên A được hoàn lại 0% chi phí trọn gói.
 Việc thông báo hủy, hoãn chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Bên B bằng văn bản,
e-mail hoặc fax và phải được Bên B xác nhận. Trường hợp hoãn bằng điện thoại sẽ không
được chấp nhận.
(Các ngày nêu trên đều tính theo ngày làm việc, trừ ngày nghỉ, Lễ, Tết)
2. Trường hợp hủy chương trình do bên B (Đơn vị tổ chức)
 Trường hợp bên B không thực hiện được chuyến trại hè, Bên B phải báo ngay cho Sinh viên
biết & hoàn lại 100% giá trị mà bên A đã nộp trong vòng 07 ngày kể từ lúc thông báo hủy
chuyến đi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 Trường hợp bên B không thực hiện được chuyến đi vì lý do không đủ số lượng đăng ký
(Dưới 10), Bên B phải báo ngay cho Sinh viên biết & hoàn lại 100% giá trị mà bên SV đã
nộp trong vòng 07 ngày kể từ lúc thông báo hủy chuyến đi bằng tiền mặt hoặc chuyển
khoản.
3. Hoãn tour: Ngày khởi hành mới sẽ do bên B quy định sau khi thỏa thuận với bên A
4. Trường hợp bất khả kháng:
Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi lý do bất khả kháng (chiến tranh, thiên
tai, khủng bố…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và
không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để
giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 028.3722.5221 (Gặp Ms. Nga)
TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

FACILITATOR: BETHEL INTERNATIONAL SCHOOL (ADMIN)
PROVISIONAL ITINERARY FOR 1-WEEK WORKSHOP-TOUR
VIETNAMESE STUDENTS
29 June - 07 JULY, 2019 (8 Days, 7 nights)
Arrival
30 June, 2019
Sunday

Day/Time

Activity

Venue

Person in-charge

ETA 10:30am

Free Daywith Dinner

Cebu City
Check In- Hotel

Admin

EcotechTraining Center (ETC)

Speaker/Teacher A

(ETC)

-

(ETC)
Magellan’s Cross
Basilica del Sto. Niño
Plaza Independencia
Fort San Pedro
Casa Gorordo

Speaker/Teacher A

Robinson’s Galleria or SM City Cebu

-

(ETC)

-

(ETC)

-

(ETC)

Speaker/Teacher A

(ETC)

-

(ETC)

Speaker/Teacher A

11:30-1:00

Session 1–Orientation, Overview on Cebu and
its History, Culture and Heritage; Overview on
Public Speaking & Speech Writing
Lunch Break

1:00-3:00

Session 2–Methods of Speaking

3:00-6:00

City Tour

9:00-11:30 AM

DAY 1
July 1, 2019
Monday

6:00-8:30
8:30-9:30
9:30 PM
9:00-11:30 AM
11:30-1:00
DAY 2
July 2, 2019
Tuesday

1:00-3:00

Dinner
Mall Tour
Back to Lodging Area
Rest
Session 3 – Activity based on previous day’s
tour and workshop on Speech Delivery
Lunch Break
Session 4–Motivation session for afternoon’s
tour; Tips & Strategies on How To Be An
Effective Public Speaker

3:00-6:00

Tour

6:00-8:00

Dinner

Sirao Gardens
Temple of Leah
Top of Cebu
Top of Cebu

Admin

Admin
-

DAY 3
July 3, 2019
Wednesday

8:00-9:00

Back to Lodging Area

(ETC)

-

9:00 PM

Rest

(ETC)

-

9:00-11:30 AM

Session 5–Poetry & Storytelling

(ETC)

Speaker/Teacher A

11:30-12:30

Lunch Break

(ETC)

-

12:30-1:00

Prepare for Plant Visit

-

1:00-6:00

Plant Visit

(ETC)
Profoods
Nature Spring

6:00-8:30

Ayala Center Cebu

-

(ETC)

-

(ETC)

-

(ETC)

Speaker/Teacher A

11:30-1:00

Rest
Session 6–Meet with Bethel Selected Students;
Overview on Debate
Lunch Break

(ETC)

-

1:00-3:00

Session 7 – Friendly Debate Activity

-

3:00-6:00

Mall Tour

Admin

6:00-8:30

Dinner

(ETC)
SM Seaside
(Bowling, Skating, etc. {Note: own
expense}]
SM Seaside

8:30-9:00

Back to Lodging Area

(ETC)

-

9:00 PM

Rest

(ETC)

-

8:00-9:00 AM

Culmination for Sessions

(ETC)

Facilitators

9:00

Depart for Santander

(ETC)

-

11:00

Lunch

Taloot Seafood Resto (Argao)

-

1:00

Stop-over

OslobCuartel& Church

-

2:00

Tumalog Falls
Arrival in Beach House
Rest from travel
Dinner

Oslob, Cebu

-

Santander, Cebu

-

Santander Beach House

-

8:30-9:00
9:00 PM
8:30-11:30 AM

DAY 4
July 4, 2019
Thursday

DAY 5
July 5, 2019
Friday

Dinner
Mall Tour
Back to Lodging Area

Admin

4:00-6:00
6:00-8:00 PM

-

DAY 6
July 6, 2019
Saturday

DAY 7
July 7, 2019
Sunday

6:00 AM

Breakfast

Santander Beach House

-

7:00-9:00

Whale Shark Watching

Oslob

-

9:00-11:00

Swimming

Sumilon Island White Sand Bar

-

11:00-11:30

Back to beach house

Santander

-

11:30-1:00

Lunch

Santander beach house

-

1:00-5:00

Travel back to the City

5:00-6:00

Rest from travel

(ETC)

-

6:00-8:30

Dinner

I.T. Park Lahug

-

8:30-9:00 PM

Back to Lodging Area

(ETC)

9:00-10:00 AM

Feed backing

(ETC)

10:00-12:00

Mall Tour

Parkmall

Speakers/Teachers A, B,
&C
-

12:00-1:30

Lunch

Parkmall

-

1:30-3:00

Travel to Airport

3:00

Arrival in Airport, Check-in, etc.

Mactan Cebu International Airport

-

6:00 PM

Departure for Vietnam

Mactan Cebu International Airport

-

-

-

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA
TRẠI HÈ DU HỌC TIẾNG ANH TẠI PHILIPPINES 2019
International Summer Study Camp 2019 - ISSC
Nhằm tổ chức trại hè tiếng Anh quốc tế kết hợp du lịch được an toàn và sinh hoạt lành mạnh, Ban tổ chức
( BTC) yêu cầu các sinh viên có nguyện vọng tham gia điền đơn đăng ký và thực hiện đúng các quy định
của BTC như sau:

I. Thông tin đăng ký:
-

Tôi tên là: ……………………………………………

-

Ngày sinh: ……………………………………………

-

Sinh viên lớp: ……………… MSSV: ……………….

-

ĐTDĐ: ………………….... Email: ………………..

-

SĐT người thân trong trường hợp cần liên lạc:...................................................

Tôi tự nguyện đăng ký tham gia chương trình trại hè quốc tế kết hợp du lịch Philippines từ ngày 29/06 07/07/2019 với các thông tin trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của BTC như sau:
1. Không mang theo và sử dụng rượu, bia và các loại chất kích thích;
2. Không tổ chức đánh bài bạc;
3. Không mang theo vũ khí và các chất cháy nổ;
4. Thực hiện đúng quy định an toàn điện và phòng chống cháy nổ;
5. Không tự ý đổi phòng ngủ và rời khỏi khách sạn sau 22h nếu chưa có sự đồng ý của BTC;
6. Không được dẫn theo người quen, người thân (không phải là sinh viên của Trung tâm) nếu
chưa đăng ký với BTC;
7. Tuân thủ đúng lịch trình và quy định của chuyến đi dưới sự hướng dẫn của BTC và Công ty
du lịch (Xem kỹ các phần Bảo hiểm du lịch, bao gồm, không bao gồm, quy định hủy đăng
ký....trong lịch trình chi tiết đính kèm để dự trù chi phí cá nhân cần sử dụng);
8. Tuyệt đối không được tự ý tách đoàn, trong những trường hợp khẩn cấp cần phải thông báo
cho BTC và Hướng dẫn viên phụ trách đoàn để giải quyết;
9. Sinh viên chỉ được tham gia trại hè khi được sự đồng ý của Phụ huynh sinh viên;
10. Tuân thủ đúng pháp luật của các quốc gia đến tham quan.

II. Đăng ký:
 Chi phí trọn gói: 28.000.000/ người (1200 USD/ Pax)
 Sinh viên TTHTĐTQT được hỗ trợ 1.000.000/ người. Sẽ ký nhận sau khi hoàn thành thủ tục
với nhà trường.
 Áp dụng giá trọn gói đối với các đối tượng khác.
 Thời gian đăng ký và đóng tiền: 28/03 -28/05/2019. Sinh viên có thể đóng tiền 1 lần hoặc theo 2
đợt như sau:
Đợt 1: 400 USD đóng trước ngày 20/4 (Đặt chỗ vé máy bay và dịch vụ tại Philippines)
Đợt 2: 800 USD đóng trước ngày 1/6/2019
Sinh viên đăng ký sau ngày 20/4 phải đóng phí đầy đủ 1 lần.
 Thông tin liên hệ: Ms. Nga - TTHTĐTQT - Phòng A1 - 406. ĐT: 028.3722.5221

Ý kiến của Phụ huynh sinh viên

Cam kết của sinh viên
Tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện theo đúng các
quy định và lịch trình của Ban tổ chức. Nếu vi phạm, tôi
hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước BTC
và theo pháp luật của quốc gia đến tham quan.

TP.HCM, ngày … tháng … năm …
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày … tháng … năm …
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tp. HCM, ngày tháng năm 2019
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Giám đốc

ThS. Lý Thiên Trang

